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Czvitkovicsé az egymillió forint: a Debrecen harmadik BL mérkőzése előtt a Nemzeti Sport
ennyit ajánlott fel az első Loki találatot jegyző játékosnak. „Cicó” két perc alatt vitte el az
összeget. Fájdalom: a következő találkozó előtt úgy tűnik, annak a védőnek kell pénzt ajánlani,
akiről nem rúgnak gólt.
Nem tűnt udvariaskodónak Cesare Prandelli, az olasz Fiorentina szakvezetője, aki a mérkőzés
előtt kellő alázattal nyilatkozott a debreceniekről. Kiemelte, hogy nem az előző fordulóból kell a
DVSC tudását lemérni, amikor négy gólt kapott hazai pályán a francia Lyontól. Ezt igazolta
Czvitkovics Péter, aki a második perc legelején egy balról átívelt labdát rúgott a csodakapus
Sébastien Frey hálójába. Amilyen agilisan folytatták elől a debreceniek, olyannyira botladoztak
hátul: húsz perc után három találat állt az olaszok neve mellett. Még azt sem mondhattuk ekkor
a magyar védőkre, hogy „csak futkároznak” kapujuk előtt, mert azzal legalább megzavarták
volna a firenzeiektől Gilardinót és a román Mutut. Utóbbi kétszer lőtt – mindkétszer a hálóba.
Egyik csapat sem zuhant össze a bekapott góloktól, nyíltsisakos adok-kapokba kezdtek a felek.
Rudolf Gergely az első félóra végén igazolta, hogy valóban kicsi az esélye annak, hogy a
következő idényben is Magyarországon láthatjuk majd focizni. Tizenhatról a kapuba tekert
labdája a későbbiekben szépségtapasz lehet a vereségre: a találat vélhetően ott lesz a forduló,
de még talán az ősz gól-toplistáján is. A felzárkózást egy újabb kipattanó labda tette
lehetetlenné: nemcsak fociban, de más labdajátékokból is érdemes lenne egy éves statisztikát
készíteni, hogy a lehetséges ki-, le-, és elpattantó labdákból mennyit szerzünk meg mi. Nem
jönnénk ki pozitívan belőle.
Nem úgy, mint a DVSC, amely a második félidőt pozitív mutatókkal zárta. Egyrészt megnyerte
ezt a negyvenöt percet, Coulibaly gólja ugyan későn jött a 89. percben, de addig is volt komoly
magyar helyzet az olasz kapu előtt. A vendégek visszatértek a talján szokásokhoz, „megölték” a
futballt, precíz védekezéssel visszafogták az iramot és lezárták a területeket. Ahhoz még
rutintalannak tűnt a DVSC, hogy ilyen helyzetben miként fordíthat a játék képén. Herczeg
András jól érezte, hogy a szélekre kell gyors ember, behozta Dombi Tibort, akinek egy-egy
elfutásában (főleg amíg az ellenfél nem ismeri) mindig ott a veszély. A magyar klubmenedzser
ismét nagyszerű taktikát dolgozott ki, segítőivel tökéletesen feltérképezték az olaszokat. A
mester pozíciója kicsit magasröptű, „mezei” vezetőedzőként ugye nem tevékenykedhet a Loki
trénere. Ami manapság pedagógia, ott a kulcsszó a „kompetencia” – lefordítva: fociban ha nem
rendelkezik a megfelelő UEFA-képesítéssel, akkor nem értheti a dolgát. Való igaz, „csak” húsz
éves gyakorlata van…
Féltávnál (három forduló után) a DVSC pont nélkül áll a csoportkörben. A második etapban két
idegenbeli találkozó vár a hajdúságiakra, akik előbb Firenzébe, majd Lyonba utaznak, a kettő
között pedig a szurkolók által leginkább várt hazai meccs, a Liverpool elleni következik. Az
Anfield Roadon a védekezést ment remekül és a támadás kevésbé, ezúttal épp fordítva, a Lyon
ellen pedig egyik sem. Két hét múlva Firenzében tehát mindkettőnek össze kell jönnie, így a
DVSC talán megszerezheti első pontját, pontjait a Bajnokok Ligájának csoportküzdelmei során.
Emlékeztető:
Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, E-csoport:
DVSC – Fiorentina 3-4 (2-4)
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G: Czvitkovics (2.), Rudolf (28.), Coulibaly (89.), ill. Mutu (6., 20.), Gilardino (10.), Santana (37.)
A másik találkozón:
Liverpool FC – Olympique Lyon 1-2 (1-0)
G: Benayoun (41.), ill. Gonalons (72.), Delgado (91.)
Az állás: 1. Lyon 9 pont, 2. Fiorentina 6, 3. Liverpool 3, 4. DVSC 0.
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